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Epígrafe

O relatório de auditoria não deve ser produzido
como um “registro” a mais a ser exibido nas
auditorias de acompanhamento. Ele deve ter
consequência de propósitos, provocar ações
saneadoras de anomalias e viabilizar um roteiro
para erradicar as causas-raiz de não
conformidades reais e potenciais relatadas.
Compete à alta direção utilizar o relatório de

auditoria para promover a análise crítica
indispensável à constatação de que se houve ou
não aderência dos sistemas de processos
organizacionais e produtos aos requisitos gerais e
específicos do SGQ. Todas as ações devem
culminar em esforços para fazer girar o PDCA de
processos e conduzir a organização ao estado de
excelência em gestão da qualidade.
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MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

 10 %

 90 %

Ao analisar criticamente o relatório de auditoria a alta direção deve considerar que:
as auditorias da qualidade são realizadas por amostragem;
as constatações da auditoria não correspondem ao rastreamento de 100% das atividades
desempenhadas em sistemas de processos organizacionais;
as não conformidades detectadas em um processo podem ter causas-raiz identificadas
também em outros processos inter-relacionados e interativos (inclusive de aquisição de
insumos e componentes);
sanear não conformidades reais e prevenir não conformidades potenciais implica na
erradicação de todas as suas causas-raiz.
Faça girar sequencialmente o PDCA do processo auditado, tendo em vista prevenir não
conformidades e proporcionar a melhoria contínua do SGQ.

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE

1 Embasamento
Relatório de Auditoria Interna da Qualidade é
a espécie documental destinada a formalizar
a exposição circunstanciada das conclusões
de auditoria (resultados apresentados pela

equipe auditora após levar em consideração
o escopo, os objetivos da auditoria e todas
as constatações apuradas). O relatório deve
ser produzido em linguagem documentária
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(não coloquial) específica, com o emprego do
vocabulário controlado da área auditada e da
terminologia própria do SGQ, definida nas
ABNT NBR ISO 9000:2005 – Sistema de
Gestão da Qualidade – Fundamentos e
Vocabulário, ABNT NBR ISO 14050:2004 Gestão ambiental – Vocabulário e ABNT
NBR ISO 19011:2002 - Diretrizes para
Auditorias de sistema da Qualidade e/ou
Ambiental.

– Entradas para a Análise Crítica, da
ABNT NBR ISO 9001;
imediatas providências para realizar as
ações corretivas e preventivas, e erradicar
as causas-raiz das não conformidades
reais e potenciais então relatadas;
convocação do corpo de colaboradores
para girar o PDCA dos sistemas de
processos organizacionais;

É recomendável que o relatório de auditoria
seja formalmente entregue pelo auditor líder
durante a reunião de encerramento do
evento, previamente agendada entre a alta
direção e as demais autoridades convocadas
e/ou convidadas.
Durante a reunião de encerramento os
participantes poderão analisar os pontos
fortes e fracos relativos à programação e
condução do evento e dirimir dúvidas sobre
questões
que
ainda
permaneceram
ambíguas, tendo em vista dar início à
programação do próximo ciclo de auditorias
internas da qualidade.
Ainda nessa reunião deve ser ressalta a real
importância do relatório de auditoria para:
fornecimento de subsídios à realização da
análise crítica pela direção, conforme
recomendação constante da Seção 5.6.2

inovar continuamente os sistemas de
processos organizacionais, tendo em vista
alinhar a organização aos padrões de
excelência internacional de gestão da
qualidade.

2 Recomendações a Serem Observadas

A ABNT NBR ISO 19011:2002 recomenda
que o líder da auditoria deve ser a autoridade
responsável pela preparação e conteúdo do
relatório de auditoria. Convém que o relatório
forneça registros completos, precisos,
concisos e claros da auditoria. Convém,
ainda, que inclua ou se refira ao seguinte:
objetivos da auditoria;
escopo da auditoria, inclusive identificação
das unidades organizacionais, respectivos
sistemas de processos auditados e
período de tempo coberto;
identificação do cliente da auditoria;

identificação do líder da equipe auditora e
seus membros, inclusive especialistas
recrutados e/ou convidados;
datas e locais onde as atividades da
auditoria foram realizadas;
os critérios da auditoria (conjunto de
políticas, procedimentos ou requisitos);
as constatações da auditoria;
as conclusões da auditoria.
O relatório da auditoria pode incluir ou pode
se referir, também, ao seguinte, se
apropriado:
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plano de auditoria;
lista de representantes do auditado;
resumo do processo de auditoria incluindo
obstáculos e/ou incertezas encontrados,
que poderiam diminuir a confiabilidade
das conclusões da auditoria;
confirmação de que os objetivos da
auditoria foram atendidos dentro do
escopo da auditoria e em conformidade
com o plano de auditoria;
quaisquer áreas não cobertas, embora
dentro do escopo da auditoria;

quaisquer opiniões divergentes e não
resolvidas entre a equipe da auditoria e o
auditado;
recomendações
para
melhoria,
se
especificado nos objetivos da auditoria;
plano de acompanhamento das ações
corretivas e preventivas;
declaração da natureza confidencial dos
conteúdos;
lista de distribuição
auditoria.

do

relatório

de

3 Produção do Relatório

É conveniente que o auditor relate as
constatações de auditoria com objetividade,
completitude, precisão e clareza, tendo o
cuidado de empregar termos técnicos
identificados nos processos objeto da
auditoria. Vide a Nota Técnica 63 –
Questionário de Verificação de Auditorias da
Qualidade.
Sugere-se que relatório seja constituído das
seguintes seções:
folha de rosto com identificação da
unidade
organizacional;
referências
(identificação do tipo e sequência do
evento como, por exemplo: IV Auditoria

Interna de Verificação...); nomes do
cliente, dos auditores líder e auxiliares,
das autoridades auditadas e dos demais
participantes; local (cidade e endereço) e
data;
lista de verificação constituída de “pontos
verificados”, “apontamentos realizados” e
“constatações dos auditores”;
não-conformidades maiores ou menores
e/ou sugestões de melhoria;
relação de anexos coletados para instruir
relatos e apontamentos, se necessário;
descrições dos resultados da auditoria.

4 Constatações

É recomendável que os membros das
equipes de auditores e de auditados tenham
sempre em mente que:
os questionários de auditoria são
produzidos a partir do arrolamento de
pontos de verificação que têm por objetivo
apurar se os requisitos gerais e
específicos foram estabelecidos e são
fielmente cumpridos;
o relatório é elaborado a partir das
evidências de auditoria, obtidas por

amostragem, desprovidas de opiniões
subjetivas (achismos);
embora possa ter suas expertises
reconhecidas como especialista na área
auditada, o auditor não atua como
consultor, pois suas constatações são
fundamentadas
em
evidências
de
auditoria;
a partir das evidências de não
conformidades maiores (impactantes) e
menores é que as Propostas de Ação
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Corretiva (PAC) e Propostas de Ação
Preventiva (PAP) são abertas e devem ser
imediatamente tratadas;
os relatórios de auditoria são excelentes
instrumentos para realização de análises
críticas que têm por objetivo apurar se
houve ou não conformidade dos sistemas

de processos ao SGQ pelos responsáveis
pelas unidades organizacionais auditadas;
as erradicações de causas-raiz de nãoconformidades devem ser consideradas
oportunidades imperdíveis para introdução
de melhorias contínuas em atividades,
processos e sistemas.
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